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احواالت بلوك مالمير
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

1259 ـ 19  (21شعبان  اعتمادالسلطنه  محمدحسن خان 
شوال 1313) از برجسته ترين شخصيتهاى فرهنگى ايران 
گذاشته  جا  به  خود  از  بسيار  تأليفات  قاجار،  عصر  در 
است كه شمارى از آنها به چاپ رسيده اند. رسالة كوتاه 
«احواالت بلوك مالمير» از آثار چاپ نشده اوست. نسخة 
منحصر به فرد) اين رساله (در چهارده برگ ده  (ظاهراً 
به  آميخته  نستعليق  شكسته  و  نستعليق  خط  به  سطرى، 
نسخ) به شمارة 890ف در كتابخانة ملى (فهرست، ج 2، 
ص 423 ـ 424) نگهدارى مى شود كه در ذيل به طبع 

مى رسد.
ع.بهرامى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
به تاريخ شهر جمادى االولى سنة 1302 در بلوك مالمير 
از لواحق رستاق بختيارى من اعمال دارالسلطنة اصفهان، 
يكى از فالحين در حال شيار زمين مجسمه[اى] از زير 
خاك برآورد به صورت انسانى ايستاده در كمال تناسب 
و اعتدال به طول چهار انگشت گشاده مشتمل بر جميع 
جوارح و اعضا حتى آلت تناسل، اال اينكه هر دو دست و 
پايهاى آن شكسته بود. حضرت اشرف واال ظل السلطان 
حكمران اصفهان و غيره، آن مجسمه را كه از فلز مصنوع، 
مركب از برنج و غيره ريخته شده بود، به حضور مبارك 
بندگان اعليحضرت اقدس همايون شهريارى ــ خلد اهللا 
تعالى ملكه و سلطانه ــ انفاد و تقديم داشتند و غرابت 
يافتن اين جنس مخصوص در نقطة مزبوره ماية تعجب 

گرديد. به اين خانه زاد، محمدحسن بن على المعروف به 
صنيع الدوله، شفاهًا امر و مقرر شد تا حاِل آن موضع را 
از تواريخ معتبرة قديمه و اخبار سوالف قرون استكشاف 
نمايد و حاصل تتبع و تعمق  خود را به خاكپاى مبارك 

معروض دارد. 
پس آنچه از مطالعه و استقراء مصنفات حكماء افاضل 
و تفحص در آثار اوائل، به خاطر فاتر اين خانه زاد مكشوف 
افتاد آن است كه اين مجسمه از صور ارباب انواعى است 
كه اهل يونان مى پرستيده اند، چه اين فرقه اكثرشان موافق 
تحقيقات دقيقه و اكتشافات عجيبه كه فالسفه و حكماى 
مسلمين و اروپا در كتب فن «ميتولوجيا» تدوين كرده اند، 
و  بوده اند  قائل  عظيمه  تأثيرات  به  علوى  اجرام  حق  در 
كواكب را خداهاى خويش مى دانستند و براى هر نوعى 
ستارگان  جنس  از  مخصوص  مربى  موجودات،  انواع  از 
اعتقاد داشتند و خداها را نيز به درجات مى گرفتند. به اين 
معنى كه مؤثرات باالستقالل را خدا و مؤثرات بالواسطه 
را نيم خدا مى خواندند و مى گفتند كه در ميان ارباب انواع 
جنگهاى بزرگ و لشكركشيهاى سخت روى داده است 
و طبقات اين امم بر َحَسب توطن در خطه اى مخصوص 
و يا اشتغال به  شغل و صناعت مشخص و يا به  عالئم 
تصرف  تحت  در  را  خود  فرقه اى  هر  ديگر،  امتيازات  و 
يك  و  مى پنداشتند  مخصوص  مربى  يا  و  معين  كوكبى 
وجهى  بر  مربى  آن  و  كوكب  آن  به صورت  مجسمه اى 
كه به اوهام خود يافته بودند از فلزى مى ساختند و مانند 
بت پرستان به پرستش آن قيام مى كردند. علماء فرنگ فنى 
را كه مبنى بر شرح اباطيل و تّرهات اين مقالة موهوم و 
افسانه ها و خرافات اين مطلب قديم است «ميتولوجيا» نام 
نهاده اند و مصنفين عرب به اساطير االولين تعبير كرده اند 
و در ذيل اين علم افسانه هاى جنگها و غلبه هاى ارباب 
انواع با يكديگر به  شرح و بسطى تمام مرقوم و مسطور 
است و هيكل هر كدام به صورتى مخصوص كه مشابه آن 

رب النوع مى دانسته اند مضبوط و مرسوم است. 
در  آنچه  است  شده  يافته  مالمير  در  كه  مجسمه  اين 
كيفيت بافتن و پيچيدن گيسو و تركيب اجزا و اعضاى 
نسوان  شمايل  و  سيما  بر  كه  مى شود  مشاهده  رويش 
را  آن  كه  باشد  رب النوعى  مجسمات  از  بايد  مى باشد، 
اهل  عقيدة  به  پروردگار  اين  چه  مى نامند  اِرمافُرديت1 
1. Hermaphrodite
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يونان بر صورت خنثى است كه هم آلت ذكران را دارد و 
هم حالت نسوان. چنانكه اين مجسمه را نيز هم َخرزه و 
خصيتين است و هم صفت روى و موى زنان. پيروان و 
معتقدين اين دين سخيف مضحك افسانة اين رب النوع 
كه  بافته اند  هم  به  و  يافته  چنين  خويش  خياالت  به  را 
ارمافرديت پسر مركور1 و ونوس2، يعنى عطارد و زهره، 
است. سالماسيس3 كه رب النوع رودبارها و چشمه سارها 
مى باشد، وقتى ارمافرديت را در حالتى كه در چشمه اى 
به  ارمافرديت  و  شد  او  عاشق  و  ديد  مى كرد  شستشوى 
همسرى او رضا نمى داد سالماسيس به درگاه ارباب انواع 
عاليه تضرع كرد و آنها را بخواند تا پيكر ارمافرديت را با 
وى متحد سازند و هيكل ايشان را درهم بياميزند. دعاى 
او مستجاب شده وجود ارمافرديت و سالماسيس در يك 
قالب ظهور كرد و از آن وقت پسر مركور و ونوس خلقتًا 
هم داراى سيرت ذكران گرديد و هم صورت نسوان، و 
نيز انسانى كه آلت مردانه و زنانه، هر دو، را داشته باشد، 
به لغت آن عهد ارمافرديت مى نامند، چنانكه به زبان اين 
زمان خنثى گويند. در ميان مجسمه هاى عتيقه، بسيارى از 
اين صنف حاال در موزهاى ممالك فرنگ موجود است. 

افالطون را گويند اعتقاد اين بود كه نخستين آفرينش 
جنس انس به صورت ارمافرديت ظهور يافت. پليكلت4 
كه مجسمه سازى است مشهور و چهارصد و هشتاد سال 
قبل از ميالد حضرت مسيح در شهر ارگس5 كه از بالد 
فرسنگى  دو  در  اآلن  آن  خرابه هاى  و  بوده  يونان  قديمة 

پنلى6 موجود است كتابى معروف در تناسب اعضاء آدمى 
خنثوى  هيئت  همين  به  مجسمه اى  يك  و  كرده  تأليف 
براى معبد وطن خويش ساخته است و آن صورت را از 

سنگ مرمر به مهارتى وافر پرداخته. 
تا اينجا آنچه معروض افتاد از مطالب اوليه و مسائل 
مسّلمة اين فنون است و متون كتب از تفاصيل اين اقاويل 
اين  وجود  تحقيق  در  هست  كه  سخنى  حاال  مشحون. 
و  ايران  مملكت  در  انواع  ارباب  مجسمه هاى  از  جنس 
تواريخ  متون  به  شهادت  چگونه  كه  است  مالمير  نقطة 
معتبر بتوان ثابت نمود كه جلگة مالمير چه وقت مسكن 
اهل يونان بوده و به چه تقريب رب النوع پرستان در اين 
صفحه افتاده اند و چون توطن ايشان در اين قطعة خاصه 
مكشوف گردد، ديگر شكى در بودن اين مجسمه از صور 
براى  مى كرده اند،  پرستش  ملت  آن  كه  انواعى  ارباب 

احدى باقى نخواهد ماند. 
الغرض بايد دانست كه مالمير بلوكى است در مابين 
خطة خوزستان و خاك اصفهان، واقع در وسط كوهسار. 
قصبة اين بلوك را نيز مالمير مى گفته اند و ايَذج، بر وزن 
حيدر، نام اصلى آن قصبه است. مجوس در مالمير به عهد 
آتشكده  آن  مى گويند  داشته اند.  آتشكده اى  فرس  ملوك 
از  بود.  مشتعل  و  روشن  هارون الرشيد  خالفت  زمان  تا 
آن تاريخ آتش آنجا خاموش و آتش پرستان و خدام آن 
آتشكده پراكنده و منقرض شدند. و در مالمير درياچه اى  
است كه از اجتماع انهار و آبهاى كوهسار تشكيل مى يابد 
اگر  آنكه  عجايب  از  نهاده اند.  نام  فم البّواب  را  آن  عرب 
آدمى يا جاندارى ديگر در آن بُحيره بيفتد، نه خود به آب 
فرو مى رود و نه موج بر او سوار مى شود؛ بلكه آب او را 
همى گرداگرد درياچه مى گرداند تا هالك سازد، آن وقت 
جسد او را به ساحل مى افكند و اين امر عجيب را كه نه 
آب شخص را فرومى برد و نه موج بر او سوار مى شود، 
از خصايص اين درياچه جمعى از علماى اين فن شريف 
نوشته اند. از محل آن آتشكده تا ساحل اين درياچه دو 

فرسنگ مسافت است. 
1. Mercure

2. Venus

3. Salmacis

4. Polycletus /Polyclitus

5. Argos

6. كذا. شايد همان Pallene يا Phlegrae بوده باشد.
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عالم  ابنية  غرائب  از  كه  است  پلى  مالمير  در  هم  و 
شمرده مى شود و آن را پل خورزاد مى خوانند كه خورزاد 
مادر اردشير ساسانى اين پل را بنا كرده است و اين اثر 
غريب نهايت استحكام و متانت را دارد، زيرا كه آن پل 
عبارت از يك طاق است كه از ريشه و پى تا سطح زمين 
همه را با سنگ و سرب و آهن برآورده اند و طرفين طاق 
را هرچه از پايه باال برده اند به تدريج با هم نزديك ساخته 
و دهنه را تنگ نموده اند تا مساوى كف جاده هر دو سر 
به هم پيوسته است و آنچه از پشت خميدگى دو طرف 
برادة  و  الحديد1  َخبَُث  با  بوده  خالى  زمين  كف  تا  طاق 
مس پر كرده و سرب گداخته بر آن ريخته اند. از وضع و 
كيفيت بنياد اين پل چنانكه مفصًال به نظر نگارنده رسيده 
است، درجة استادى و مهارت اهل صنعت اعصار قديمة 
اين مملكت را كما هو حّقه معلوم مى توان داشت و اين 
بنا بر روى رودخانه اى است بسيار عميق كه غالبًا خشك 
بارندگى كه  مواسم  افتاده، اما در فصل بهار و  و بى آب 
آب  چندان  مى يابد  جريان  و  طغيان  كوهسار  آن  آبهاى 
درياچة  يك  پل  حدود  در  كه  مى ريزد  رودخانه  آن  در 
ذراع  يكصد و پنجاه  عمق  و  ذراع  هزار  پهناى  به  مواجى 
كه  اين  از  قبل  سال  چند  و  يك هزار  مى بندد.  صورت 
قطعه اى از طاق پل مذكور به زلزله و يا صاعقه خراب 
شده بوده است، سالها به اين واسطه مترددين و عا برين 
آن معبر گرفتار خطر و عرضة هالك بوده اند و از بزرگان 
وقت احدى در خود قدرت و مكنت اصالح و التيام آن 
قطعة پل را نمى ديده است تا در زمان سلطنت بنى بويه 
وزير ابوعبداهللا محمدبن احمد قمى، صانعين و مهندسين 
مملكت را تمامًا در آن نقطه جمع كرد و به  مشاورة ايشان 
به اصالح و مرمت آن محل همت گماشت و بعد از وضع 
اجرت عمله و فعله اى كه از زّراع و دهاقين مالمير بودند 
هزار  سيصد و پنجاه  مى كردند،  كار  اجرت  بال  و  مجانًا  و 
تومان پول رايج آن زمان خرج كرد تا طاق پل را مثل اول 
بستگى و التيام داد. نوشته اند كه از نهايت ارتفاع طاق و 
گودى و عمق رودخانه چون ممكن نبود كه منجنيقى برپا 
كرده و چوب بستى فراهم آورند تا استادان و عمله بتوانند 
بر روى آن قرار گرفت و كار كرد، ناگزير بنا و شاگرد و 
مصالح و ادوات كار را در زنبيلها نشانده به واسطة چرخ 
و دوالب فرو آويخته و آنها از ميان زنبيلها كار مى كردند. 

طول  سال  چند  گزاف  خرج  آن  و  سخت  اهتمام  اين  با 
كشيد تا اين مرمت به انجام رسيد. 

در مالمير نوعى از قاُقلى است كه عصارة آن از براى 
نقرس خاصيتى عجيب دارد. صاحب لغت منتهى  االرب 
است  گياهى  مقصوراً  ثانيه  قاف  ضم  به  قاقلى  مى گويد: 
شورمزه كه شتر در آن مى چرد و مى خورد  مانند اشنان 
روان  زرد  آب  آن  خوردن  از  و  است  شير  و  بول  مدر 

گردد. انتهى.
آب اهل مالمير براى نوشيدن از چشمة شعب  سليمان 
است و شعب سليمان را شرحًا و صورتًا نگارنده در جلد 

چهارم مرآت البلدان قلمى داشته است.
ياقوت حموى مى گويد: خراج اين محل از يك ماه 
قبل از نوروز پارسيان، شروع به مطالبه و اخذ آن مى شود 
و اين رسم نيز از خصايص اينجاست بر خالف رسوم 

جميع دنيا. 
از  يكى  غرفة  در  كه  مى گويد  حموى  ياقوت  هم 

خانات راه اصفهان اين دو شعر ديده شده:
قبّح  السالكون فى طلب الّرز 

 ق على ايذج الى اصبهان
ليت مـن زارهـا فعـاد اليـها

قـد رماه االله بالخــذالن
يعنى: به زشتى منسوب باد كسى كه در پى روزى از 
مالمير  كه  كسى  كاش  مى كند.  سپاهان  آهنگ  مالمير  راه 
تير  هدف  خدايش  برگردد،  آنجا  به  باز  و  باشد  ديده  را 

خذالن و خوارى گرداند. 
مالمير نيز مى خوانده اند،  قديم كه گفتيم  ايذج  قصبة 
حاال خراب و باير است. سه سمت آن چمن و يك طرف 
سكونت  قابل  كه  عمارتى  مى باشد.  بيشه  و  نيزار  ديگر 
آن  رّجالة  ايالت  نشيمن  محل  الحال  نمانده.  باقى  باشد 
حوالى است. در جنگلهاى كوهسار اطراف مالمير درخت 
بلوط بسيار است. در اوقات آبادى مالمير، قنوات جارى 
بسيار در آن حدود بوده كه اكنون همه ويران و باير افتاده 
است كه قليلى از آن، جانكى از توابع و متعلقات مالمير 
است و حدود آن از اين قرار: حد جنوب خاك بهمئى، 
مغرب خاك رامهرمز، شمال خاك بختيارى، مابين شمال 

و مغرب خاك گندزلو از توابع شوشتر.
1. برادة آهن.
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در قرون سالفه، قبل از تاريخ اسكندر مقدونى، سالهاى 
در  آورده  يونان  مملكت  از  اسيران  ايران  پادشاهان  سال 
حوالى مالمير سكنى داده بودند. وقتى كه اسكندر بر اين 
مملكت يورش آورده و بر دارا غالب آمد و بالد عجم 
را مفتوح ساخت، از حوالى مالمير كه مى گذشت در حق 
اسراء يونان مالطفت و مهربانى بسيار نموده و اين قطعه 

زمين را به صيغة سيورغال ابدى به آنها واگذاشت. 

كنتكورس1 يونانى، مورخ مخصوص موكب اسكندر، 
شهر  تصرف  و  فتح  از  پس  اسكندر،  كه  مى گويد  چنين 
شوش معجًال به سمت فارس حركت كرد كه به او گفتند: 
سرير  جايگاه  و  ايران  ممالك  اعظم  كرسى  «اصطخر2، 
سالطين فرس، عرضة تاخت و تاراج گرديده، خزاين و 
دفاين پادشاهان سلف از دست خواهد رفت.» در اثناى 
طريق به رودخانه پاسى تيگر رسيد كه مبدأ جريان و منبع 
و سرچشمة آب آن رودخانه، كوهستان اوكسين مى باشد 
در  آن  از  عبور  و  سخت  بسيار  است  كوهستانى  آن  و 
نهايت صعوبت و اشكال. رودخانة پاسى تيگر بعد از آنكه 
وارد  مى گذرد،  عميقه  دره هاى  و  بعيده  َوهاد  و  تالل  از 
جلگه مى شود و عرض و عمقى قابل كشتى رانى به هم 
اسكندر  مى ريزد.  پارس  درياى  به  كه  آنجا  تا  مى رساند، 
پاسى تيگر  رودخانة  از  خويش  اردوهاى  با  آنكه  از  بعد 
خاك  سرحد  كه  شد  اوكسين  كوهسار  داخل  كرد  عبور 
سوس است و به مملكت پارس منتهى مى گردد. در آن 

وقت مردى «مادات» نام حكومت اين ناحيه را مى داشت. 
او به معاقل3 و َسقناقه4 خود مستظهر و مطمئن گرديده، 
از طريق خدمت و طاعت اسكندر انحراف ورزيد. پس 
شهرى  شد،  سپرده  راه  منزل  سه  مسافت  كه  روز  سه  از 
طبيعى  رزانت  و  حصانت  از  كه  گشت  پديدار  كوچك 
كه داشت، گشودن آن خيلى دشوار مى نمود. اسكندر با 
سرهنگان لشكر گفت: «ايها الناس ما ممالك وسيعه گرفته 
و قِالع منيعه گشوده ايم. اگر اين بلدة محقر به حال خود 
بگذاريم و بگذريم، البته پاس ناموس كشورستانى را نگاه 

نداشته باشيم.» 
اتفاقًا اهالى آن شهر از هول سطوت و استيالء اسكندر، 
بدون جنگ و ستيز، راه فرار و گريز گرفتند. اسكندر آنجا 
اغماض  دارا  مادر  توسط  به  مادات  از  گرديده  متصرف 
نمود و كوچ كرده به  مشقتى بسيار از آن كوهسار گذشت 
و به  كوهستان ديگر رسيد همان طور سخت و ناهنجار. 
محاط  آمد  پديد  جلگه اى  شد،  طى  آن  از  مسافتى  چون 
جنگلهاى  اشجار  به  پوشيده  و  درهم  جبال  به رشته هاى 
لمعان  مانند  شاداب  سبزة  پيوستگِى  از  صفحه اى  خرم. 
زمرد مذاب مشتمل بر ُقراى معمور و مزارع آباد و قنوات 
به  زمين  آنكه  اهالى  گمان  سرشار.  چشمه هاى  و  جارى 
لطف هوا و پاكيزگى آب و خاك آن جلگه ديده و شنيده 
نشده است و در وسط اين جلگه شهرى خوش وضع و 
خوش منظر و آراسته واقع شده است. اسكندر به مسافت 
ربع فرسنگ از آن شهر فرود آمد و اردو زد. همين كه در 
خيمة خاصة خويش قرار گرفت، قريب چهار هزار كس 
از جنس مردم يونان به نظر وى رسيد. چون باز پرسيد، 
معلوم شد كه از اسراى خاك يونان اند كه در يورشهاى 
نواحى  اين  در  را  ايشان  و  شده اند  دستگير  ايران  ملوك 
آن  كه  ديد  نگريست،  نيك  چون  اسكندر  داده اند.  جاى 
بيچارگان را بعضى چشم كنده و برخى گوش بريده و از 
گروهى دست و بينى قطع كرده اند. از مشاهدة اين احوال 
رقتى در خاطر آن پادشاه دست داد و آنها را همان ساعت 
اجازت فرمود كه به يونان رجعت كنند. ايشان معروف 
همه  درآمديم،  مألوف  وطن  از  وقتى كه  «ما  كه  داشتند 

1. منظور كوينتوس كورثيوس است.
2. متن: اسطخر.

3. جمع معقل: بازداشتگاه
4. سقناق: استحكامات
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جمله  اينك  بوديم.  تام الخلقه  و  صحيح االعضاء  و  جوان 
پير و شكسته و ناقص اندام شده ايم و از اين جهت روى 
اسكندر  نداريم».  آتن  مردم  ديدار  و  وطن  به  بازگشت 
تقرير ايشان  را تصديق نمود، به هر كدام سه هزار تومان 
نقد و ده دست جامه عطا كرد و براى تدارك امر معاش 
آنها گاو و گوسفند و تخم َكَرم نمود و آن جلگة خضراء 
را به اقطاع ايشان مقرر فرمود و از آنجا به كشور فارس 
رفته بر تخت سالطين ايران مستولى شد و به اغواى زنى 
از جوارى مجلس بزم خود كه بر َحَسب مواضعة برخى 
از سران سپاه، حريق شهر آتن را به دست ملوك عجم 
به خاطر وى آورد، اصطخر را آتش زد و يكجا بسوخت 
و آن همه ابنية عاليه و قصور شاهقه را از آثار پادشاهان 

ايران به صدمة شعله هاى نيران ويران ساخت. 
تا اينجا ترجمه اى از تاريخ كنتكورس محل احتياج ما 
بود. اما استشهاد ما به كالم مورخ مزبور از اين رو است 
كه چون ما از روى نقشه جات صحيحة معتبره اى كه به 
فرنگ  ممالك  جغرافيين  از  باهوش  ماهر  اساتيد  دست 
اردوى  حركت  مخصوص  خط  اين  است،  شده  ساخته 
جبال  و  انهار  اسامى  و  مى آييم  و  مى گيريم  را  اسكندر 
زمان  اين  اسامى  و  اصطالح  به  را  آن  قصبات  و  بالد  و 
تطبيق مى كنيم، به رأى العين مى بينيم كه اسكندر از شوش 
كه  رسيده  شوشتر  شط  به  اول  است،  كرده  حركت  كه 
به  پاسى تيگر  از  مقصود  و  دارد.  اشتهار  كارون  اسم  به 
اصطالح آن زمان، همان ُدجيل است به زبان اين عهد به 
خصوص با مالحظة اين نكتة لطيفه كه لفظ پاسى تيگر در 
لغت قديم به تصريح اهل لسان به معنى «ُخردرود» است؛ 
چنانكه لفظ ُدجيل بر وزن ُرجيل در لغت عرب مصغر 
دجله است. و مقصود از كوهستان اوكسين1 كه به نص 
كنتكورس آبها از آنجا مى خيزد و در پاسى تيگر مى ريزد، 
منشأ  منبع و  نيز  اكنون  بختيارى است كه  زردكوه  همان 

آبهاى دجيل مى باشد؛ به خصوص با مشاهدة اينكه همين 
اوقات هم آب دجيل از خالل وهاد و تالل اين محل كه 
گذشت قابل كشتى رانى گرديده، به مصب خود كه خليج 
بلوك  اوكسين  از  مقصود  و  مى شود.  وارد  است  فارس 
رودخانة  از  چون  حاال  اين كه  جهت  به  است،  بختيارى 
همين  مطابق  و  مى رسيم  بختيارى  به  مى گذريم  ُدجيل 
و  قصبه  و  ُقرا  بر  مشتمل  سبز  جلگة  آن  مصداق  خط، 
ُمحاط به جبلها و پوشيده به جنگلها ــ كه مورخ مزبور 
من  كه  است  مالمير  جلگة  ــ  است  كرده  آن  به  اشاره 
مزبوره  اوصاف  و  مسطوره  حدود  داراى  جميع الجهات 
است. و آن شهرى كه در وسط آن جلگه بوده كه اردوى 
اسكندر به مسافت ربع فرسنگ از آن افتاده، همان ايذج 

است كه گفتيم به اسم مالمير نيز خوانده مى شده.
نظر  پيش  در  صائب  صحيح  اجتهاد  اين  بر  بنا  پس 
دقيق و بصيرت ثاقب هيچ شك و ريبى نمى ماند كه آن 
به  مالمير  جلگة  در  يونان  اهل  اسراء  از  كس  چهارهزار 
به عينها  را  جلگه  همين  او  و  رسيده اند  اسكندر  حضور 
براى سكونت و زراعت آنها تعيين كرده و چون مقدمة 
ديگر هم كه عبارت از عبادت ارباب انواع است در حق 
يونانيان، ضميمة اين مقدمات شود، به طور قطع و يقين 
بلكه مثل مشاهدت و عيان مى دانيم و حكم صريح قطعى 
مى كنيم بر اين كه اين مجسمه از صور ارباب انواعى است 
آنها  راسخ  اعتقادى  به  و  مى داشتند  خود  با  مردم  آن  كه 
را مى پرستيدند و اين تحقيق و بيانى است كه هيچ شايبة 

شبهه و ريب در آن راه نتواند يافت. 
چنانكه  ايشان  عقيدة  و  يونان  اهل  مقالة  خالصة  و 
اسالميين  اصطالح  به  كه  ميتولوجيا  در  اروپا  حكماى 
عبارت از علم اساطيراالولين است آورده اند، آن است كه 
در اين رساله ترجمه و نگارش يافته و به وضوح پيوست. 

واهللا اعلم بحقائق االمور.
فى شهر جمادى االولى
من شهور سنة 1302

1. متن: اكسين


